
 LEI MUNICIPAL Nº 528/2009, de 05 de junho de 2009. 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a cessão não 

onerosa de uso de máquinas para Cooperativa e dá outras 

providências. 

  

            GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de 

acordo com o art. 29, item V, da Constituição Federal, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei : 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

promover a cessão não onerosa de uso dos bens públicos, abaixo listados: 

- Uma prensa pneumática, chapa quente, tamanho 400 mm x 500 

mm, marca Mortari Máquinas; 

- Um compressor de ar CSL10/100MT TRIF 92117210. 

Art. 2º - A beneficiária da presente cessão será a Cooperativa de 

Prestação de Serviços de Novo Xingu, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

10.731.836/0001-10, para utilização no fabrico de calçados, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da 

assinatura do Termo de Cessão de Uso, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos.  

Parágrafo Único - A presente cessão fica gravada com ônus da 

reversão dos bens em favor do município ao final do prazo contratado ou para o caso de cessação das 

atividades da Cooperativa ou descumprimento do estabelecido no Termo de Cessão de Uso, parte 

integrante da presente Lei. 

Art. 3º - As máquinas, listadas no artigo 1º da presente Lei, não 

poderão ser alienadas, locadas, emprestadas, transferidas, penhoradas ou utilizadas para atividade 

diversa da prevista no artigo anterior. 



  Parágrafo Único – O não cumprimento do previsto no caput 

deste artigo ensejará na rescisão imediata do Termo de Cessão de Uso, sem que haja nenhuma 

indenização a Cooperativa.   

  Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 05 de junho de 2009. 

 

GÉLCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN 

   Sec. Mun. de Adm, Plan. e Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE CESSÃO DE USO 

 

O Município de Novo Xingu/RS, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 

04.207.526/0001-06, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Gélcio Martinelli, 

doravante denominado Cessionário, e, de outro lado, a Cooperativa de Prestação de Serviços de Novo 

Xingu, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.731.836/0001-10, neste ato 

representado por seu(ua) presidente Sr.(a) ________________________, CPF nº ________________, 

RG nº ____________________, doravante denominado Beneficiário, celebram o presente TERMO 

DE CESSÃO NÃO ONEROSA DE USO, em conformidade com a Lei Municipal nº ____/____, 

mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas e condições:  

 

I – DO OBJETO: 

O Cessionário promove, através deste instrumento, a cessão não onerosa das máquinas, abaixo 

listadas, para o Beneficiário, para utilização em atelier no fabrico de calçados: 

- Uma prensa pneumática, chapa quente, tamanho 400 mm x 500 mm, marca Mortari Máquinas; 

- Um compressor de ar CSL10/100MT TRIF 92117210. 

 

II – DA FISCALIZAÇÃO:  

Fica assegurado ao Cessionário o direito de fiscalizar o efetivo cumprimento, pelo Beneficiário, das 

cláusulas e condições aqui estabelecidas. 

 

III – DA DEVOLUÇÃO:  

Em caso de haver a necessidade de rescisão do presente termo, fica o beneficiário obrigado a efetuar, 

imediatamente, a entrega dos bens cedidos em perfeitas condições de uso, junto ao Centro 

Administrativo Municipal. 

 

IV – DAS DEMAIS CONDIÇÕES: 

Os bens, ora cedidos, não poderão ser alienados, locados, emprestados, transferidos, penhorados ou 

utilizados para atividade diversa da prevista neste Termo. 



Parágrafo Único - O não cumprimento do previsto no caput desta cláusula ensejará na imediata 

rescisão do presente termo, sem que haja nenhuma indenização ao Beneficiário. 

 

V - DA RESCISÃO:  

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, no caso de 

descumprimento pela outra das obrigações aqui estabelecidas. 

 

VI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL: 

A Beneficiária ficará responsável, civilmente, por qualquer dano que seus agentes, associados ou 

empregados vierem a causar a terceiros, durante a utilização do bem cedido. 

  

VII - DO FORO: 

Eventuais litígios, resultantes da aplicação das disposições deste termos, serão dirimidos perante o 

Foro da Comarca de Constantina-RS, com exclusão de qualquer outro, por mais especializado que 

seja. 

E, por estarem ajustados, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, juntamente com as testemunhas presenciais abaixo nominadas. 

 

  Novo Xingu - RS, ____ / _____/_____. 

 

____________________________ 

GÉLCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

____________________________ 

BENEFICIÁRIO 

Testemunhas: 

1.____________________________  2.____________________________ 


